IONEWS
Imprensa Oficial

EDITAL Nº 03/12/2017 - Edital de Convocação
Processo nº 2927/2017
A ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, a Convocação das
Próximas Candidatas Classificadas, no Processo Seletivo Destinado a Contratação Temporária de Técnico de Enfermagem
e Técnico de Enfermagem para atuar em Sala de Vacina, na Secretaria de Saúde de Corumbá-MS, por motivo de não
comparecimento de duas candidatas convocadas anteriormente.
DA CONVOCAÇÃO:
Estão convocadas para Entrega de Documentos e posterior assinatura de Contrato Temporário pelo Município de Corumbá,
por meio da Secretaria de Saúde, as seguintes candidatas:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
N° NOME COMPLETO

01

MARCELA RITA DO NASCIMENTO
ALDANA

02 FRANCÉLIA CASTELLO SOARES

CLASSIFICAÇÃO

29°

30°

Conforme Item 8 (oito) do Edital n° 03/01/2017.
DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO:
Os candidatos convocados para a contratação deverão apresentar cópia e respectivo original, quando couber, dos
seguintes documentos:
a) Registro Geral de Identificação, carteira de identidade ou equivalente;
b) Inscrição
no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF;
c) Título de
eleitor;
d) Comprovante de quitação
eleitoral da última eleição;
e) Cadastramento no
PIS/PASEP;
f) Uma foto
3x4;
g) Comprovante de
residência;
h) Certidão de nascimento ou
casamento;
i) Certidão de nascimento dos filhos
dependentes;
j) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
(Diploma de Técnico de Enfermagem);
k) Certificado militar, quando
couber;
l) Carteira de Identidade Profissional, e do
órgão de fiscalização da profissão (COREN);
m) Atestado médico, mediante exame pericial,
comprovando que goza de boa saúde física e mental;
n) Declaração de bens;
e
o) Declaração de acumulação de
cargos.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
As candidatas convocadas para entrega dos Documentos e Posterior Assinatura de Contrato Temporário, deverão se
apresentar na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Corumbá-MS, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, n°
01 no dia 19 de Setembro de 2017 (Terça-feira) dàs 7h e 30min às 13h e 30min.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

Em caso de não comparecimento no prazo estabelecido por este Edital, a candidata será considerada desclassificada e,
para a vaga remanescente será convocado outro candidato seguindo rigorosamente a ordem de classificação do Resultado
do Processo.
Corumbá/MS, 15 de Setembro de 2017.
WALDIR DE OLIVEIRA ROCHA
Respondendo pela Escola de Governo
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